
4

Ti
di

ng
e 

20
17

Een controversiële ‘VroedVrouw voor Buyte’ (I) 

feiten en fictie in het leven van anna van hensbeek (1750-1808)

Jean-Philippe van der Zwaluw

Het 18e-eeuwse uithangbord van de Goud-
se vroedvrouw Anna van Hensbeek, te be-
wonderen in Museum Gouda, is zeer waar-
schijnlijk anno 2018 het enige in zijn soort 
dat bewaard is gebleven. Dit roept als van-
zelf de vraag op: wie was nu eigenlijk Anna 
van Hensbeek? Afgezien van haar bord 
– met de opmerkelijke tekst ‘VroedVrouw 
voor Buyte’ – heeft ze ons niets persoonlijks 
nagelaten: geen portret, geen brief, geen 
geschrift. Toch wordt er al ruim zestig jaar 
over haar geschreven. Publicaties die onder 
meer hebben geleid tot haar opname in het 
pantheon van de vrouwenbeweging en tot 
de vernoeming naar haar van een straat in 
Gouda. Maar als we de feiten op een rijtje 
zetten, wat klopt er dan van wat er over haar 
is geschreven?

Anna van Hensbeek wordt geboren in het huis dat haar 
ouders Dirk van Hensbeek en Alida de Bruijn anderhalf 
jaar eerder hebben gekocht: Kleiweg 82 in Gouda.1 Ze 
wordt op 6 mei 1750 gedoopt in de Sint-Janskerk2 en is 
het tweede kind in een gezin van uiteindelijk zeven, van 
wie er vijf de volwassen leeftijd zullen bereiken.3 Anna en 
haar broers en zussen zijn de nazaten van de welgestelde 
Goudse burgemeester Dirck Corneliszn. van Hensbeeck 

Burgemeester Dirck Corneliszn. van Hensbeeck van Gouda, schenker van 
glas nr.9, afgebeeld met zijn vrouw en het familiewapen afgebeeld (detail 
glasnr. 9 Sint-Janskerk Gouda; foto auteur)

Geboortehuis van Anna van Hensbeek, Kleiweg 82; nu een winkel voor 
mobiele telefoons (foto auteur)
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Kansel van de Dorpskerk in Bodegraven (foto auteur)

(ca. 1502-1569), schenker van het Goudse Glas nr. 9 (de 
aankondiging van de geboorte van Johannes).4 De jonge 
Anna groeit op aan de Kleiweg, leert lezen, schrijven, 
rekenen en godsdienst op een school in de binnenstad 
en heeft als oudste dochter van een welgestelde koop-
man5 een relatief onbezorgde jeugd. Niets lijkt erop dat 
ze ooit zal moeten werken om in haar levensonderhoud 
te voorzien.

Haar leven verandert als haar vader krankzinnig wordt, 
eind 1764 op verzoek van Anna’s oma en moeder in een 
‘verbeterhuis’ (= gesticht) wordt geplaatst6 en daar op 14 
januari 1765 overlijdt.7 Niet lang na zijn begrafenis besluit 
moeder Alida namelijk elders een nieuwe start te maken. 
Ze verkoopt in juli voor 925 gulden het pand Kleiweg 828 

en vertrekt in september met drie van haar kinderen, on-
der wie Anna, naar het net boven Alphen aan den Rijn 
gelegen Oudshoorn.9 Dit dorpje bevalt blijkbaar matig, 
want reeds op 9 juli 1766 verkrijgt zij van dominee Pot 
aldaar een attestatie (bewijs van kerklidmaatschap) en 
vertrekt met haar kroost naar Bodegraven, waar ze haar 
intrek neemt in een huis aan de Zuidzijde, de polderdijk 
ten zuiden van de Oude Rijn. 10 

Eerste terugkeer

Anna woont dus vanaf haar zestiende in Bodegraven. 
Zusje Adriana en broertje Cornelis gaan naar de dorps-
school van meester Gerrit Baas, voor Anna is er geen ver-
volgonderwijs. Zij leidt vooralsnog het rustige leven van 
een welgestelde “jongedochter”. Haar aanwezigheid in 
Bodegraven laat pas zes jaar later een spoor na, op 26 
mei 1772, wanneer ze als lidmaat van de Nederduitsch 
Gereformeerde Gemeente van Bodegraven wordt aange-
nomen na in de Dorpskerk belijdenis te hebben gedaan. 
Zij wordt daarna echter niet ingeschreven in het lidma-
tenboek omdat zij kort daarop al een attestatie voor 
Gouda komt ophalen.11 

Haar moeder Alida heeft namelijk besloten met haar 
kinderen terug te keren naar Gouda. Alida en doch-
ter Anna melden zich medio 1772 met attestatie bij de 

1. Zie Repertorium C.J. Matthijs, ‘oud kadaster Gouda’, deel Kleiweg, 
onder Kleiweg 82.
2. Streekarchief Midden-Holland, collectie Gouda (samh), Ne-
derduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke registers, Dopen 
1719-1756, 545.
3. Ibidem, Dopen 1719-1756, 463 en 640; Dopen 1756-1781, 23, 80, 173 
en 257; Gaardersregisters, Begraven 1730-1766, ongenummerde pa-
gina’s beginnend bij resp. 5 augustus 1756 en 2 januari 1761; Begra-
ven 1766-1805, ongenummerde pagina beginnend bij 13 juni 1794; 
Registers van de Burgerlijke Stand, Overlijden 1830-1834, Jaar 1832, 
nr. 128; C.J. Matthijs, De takken van de dorre boom, 58 en 62.
4. C.J. Matthijs, De takken van de dorre boom, 9-11, 35 en 56-57.
5. Zie de bedragen aan geheven impost bij overlijden in samh, 
Gaardersregisters, Begraven 1730-1766, ongenummerde pagina’s 
beginnend bij 5 augustus 1756 resp. 2 januari 1761.
6. Zie C.J. Matthijs, De takken van de dorre boom, 52, en A. Schmidt 
op de website knaw, Resources Huygens, Digitaal Vrouwenlexicon, 
lemma ‘Anna van Hensbeek’, webpagina http://resources.huygens.
knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Hensbeek.
7. Streekarchief Rijnlands Midden, collectie Koudekerk, Archief van 
de gaarder van Koudekerk, 1685-1811, toegangsnr. 145.1.12-1, inv.nr. 
1, 1.
8. Zie samh, Gaardersregisters 40e/80e penning, AC 59, inv.nr. 123, 
011v.
9. samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke regis-
ters, Attestaties Sint-Janskerk 1660-1687, 1719-1804, ongenummerde 
pagina beginnend bij 23 augustus 1765.
10. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, collectie Bodegraven (rhc), 
Kerkelijke registers, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Lid-
maten 1757-1870, 42.
11. Ibidem, 90.
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de aantekening dat zij naar deze stad vertrekt.16 Ze laat 
de deur naar Gouda evenwel openstaan. Ze laat zich niet 
meteen inschrijven bij een kerk in Rotterdam en laat zich 
ook niet uitschrijven als poorteres van Gouda. Haar Rot-
terdamse avontuur eindigt inderdaad al snel. Op 3 april 
1777 overlijdt namelijk haar inmiddels reeds minder ge-
fortuneerde oma Susanna Blok,17 en Anna keert terug 
naar de Zeugstraat in Gouda. Waarschijnlijk wil ze haar 
moeder met allerlei praktische zaken alsook haar zusjes 
en broertje helpen.

 gereformeerde gemeente aldaar.12 Aangezien Alida in 
overleg met haar schoonmoeder Susanna Blok de han-
delszaak van haar overleden man gaat voortzetten,13 

neemt laatstgenoemde Alida’s kinderen, onder wie 
Anna, in haar huis aan de Zeugstraat 96 op, recht achter 
de Waag. Hier worden ze herenigd met de twee andere 
kinderen van het gezin, Dirk en Susanna, die al die jaren 
in Gouda bij hun oma zijn gebleven.14 

Anna is inmiddels 22 en lijkt nog steeds een onbezorgd 
leven tegemoet te gaan. Haar oma leeft in welstand, haar 
moeder gaat het nog redelijk lopende familiebedrijf run-
nen. Met haar ‘familiepapieren’ ligt een huwelijk met een 
jongeman van gegoede afkomst het meest voor de hand. 
Dat ze in deze Goudse jaren (1772-1776) interesse toont 
voor het vroedvrouwenberoep, is dan ook onwaarschijn-
lijk. Ze zal ongetwijfeld de hoge sterfte onder kinderen 
hebben opgemerkt en de verhalen over ruwe en on-
kundige vroedvrouwen hebben gehoord, maar stappen 
richting genoemd beroep heeft zij niet gezet. Zo staat 
zij bijvoorbeeld op geen enkel moment als leerlinge van 
een “geadmitteerde” [= toegelaten] (stads-)vroedvrouw 
ingeschreven.15 

Voorjaar 1776 besluit Anna op eigen benen te gaan 
staan en haar geluk in Rotterdam te beproeven. Op 8 
april dat jaar haalt ze een attestatie bij haar kerk met 

12. samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke re-
gisters, Lidmaten 1638-1819, ongenummerde pagina beginnend bij 
28 juni 1772.
13. Zie C.J. Matthijs, De takken van de dorre boom, 61.
14. Zie samh, Oud-notarieel archief, inv.nr. 977, folio 1162.
15. samh, AC 79 Archief van het Chirurgijnsgilde, archief Collegie 
der Vroedkunde, inv.nr. 18 Resolutiën, 1756-1805 (voortaan: Resolu-
tieboek College der Vroedkunde), folio 41v-74.
16. Zie samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke 
registers, Attestaties Sint-Janskerk 1660-1687, 1719-1804, ongenum-
merde pagina beginnend bij 31 maart 1776.
17. samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke regis-
ters, Begraven 1696-1790, 255.
18. RHC, Gaardersregisters, Trouwen, begraven 1711-1805, onge-
nummerde pagina beginnend bij 26 mei 1777.
19. RHC, Kerkelijke registers, Lutherse kerk, Items 5 en 6, boek 12 
Dopen 1629-1812, ongenummerde pagina beginnend bij 20 novem-
ber 1729.
20. Zie Nationaal Archief, collectiegebied Overzee, archief VOC 
Opvarenden, pag. 99, registratienummer 12904; en RHC, Gaarders-
registers, Trouwen, begraven 1711-1805, jaren 1751-1795, pagina be-
ginnend bij 14 maart 1766.
21. Voor de dopen: RHC, Kerkelijke registers, Lutherse kerk, Items 5 
en 6, boek 12 Dopen 1629-1812, ongenummerde pagina’s beginnend 
bij 21 november 1723, 29 april 1725, 25 juli 1727, 6 februari 1729 resp. 
18 augustus 1731. Voor de aangiftes van overlijden: RHC, Gaarders-
registers, Trouwen, begraven 1711-1805, jaren 1711-1730, pag. 102, 112 
resp. 130 en jaren 1730-1751, ongenummerde pagina’s beginnend bij 
19 januari 1741 resp. 1 september 1731.
22. samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke re-
gisters, Trouwen 1771-1811, 1629-1635, 162.
23. RHC, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke regis-
ters, Klapper op dopen 1791-1812, 1700-1790, Dopen 1647-1812 Trou-
wen 1653-1795, ongenummerde pagina beginnend bij 3 oktober 1777.

Woonhuis Zeugstraat 96 van oma Susanna Blok (foto auteur)



7

Ti
di

ng
e 

20
17

24. Zie RHC, Kerkelijke registers, Nederduitsch Gereformeerde Ge-
meente, Lidmaten 1757-1870, inv.nr. 30, telling lidmaten, ongenum-
merde pagina.
25. Zie dr. J. Schouten, ‘Anna van Hensbeek (1750-1808) – Een Goud-
se vroedvrouw om U tegen te zeggen’. In Wie waren zij? Een reeks 
van Goudse mannen en vrouwen, die men niet mag vergeten, 129.
26. RHC, Kerkelijke registers, Lutherse kerk, Items 5 – 6 boek 12 Do-
pen 1629-1812 -- boek 13 Klapper op dopen 1630-1812, ongenum-
merde pagina beginnend bij 12 juli 1778.
27. Ibidem, ongenummerde pagina beginnend bij 19 augustus 1778.
28. RHC, Gaardersregisters, Trouwen, begraven 1711-1805, onge-
nummerde pagina beginnend bij 27 oktober 1781.
29. Zie dr. J. Schouten, ‘Anna van Hensbeek (1750-1808) – Een Goud-
se vroedvrouw om U tegen te zeggen’. In Wie waren zij? Een reeks 
van Goudse mannen en vrouwen, die men niet mag vergeten, 129.
30. Gegevens ontleend aan RHC, Dorpsbestuur Bodegraven 1530-
1813, inv.nr. 152, Kohieren van de 'buurschatting', omslag van de 
dorpslasten over de inwoners, deels met afschrift, over den Jaare 
1780 t/m 1787.

Dit tijdelijke verblijf in Gouda blijkt van korte duur. 
Al na enkele maanden maakt ze kennis – mogelijk her-
nieuwd – met de twintig jaar oudere Maarten van der 
Piek uit Bodegraven, sinds kort weduwnaar van de Goud-
se Eva van Cassij.18 Maarten is gedoopt op 25 juni 1730 in 
de lutherse kerk van Bodegraven,19 is van beroep aanne-
mer, timmerman en glazenier en heeft al jaren geleden 
zowel zijn ouders20 als zijn broers en zussen verloren.21 
De kennismaking leidt tot huwelijksplannen. Hoewel 
Anna bij hun verloving nog in Rotterdam woont, neemt 
ze voor deze gelegenheid officieel haar intrek bij haar 
moeder aan de Turfmarkt in Gouda alwaar ze een attes-
tatie verkrijgt22 om op 26 oktober 1777 in de Dorpskerk 
van Bodegraven met Maarten in het huwelijk te treden.23 

Het stel vestigt zich in het huis van Van der Piek aan de 
Noordzijde in die gemeente.24 Anna houdt hierbij wel 
haar opties open. Als ze zich op 17 maart 1778 als in-
woonster van Gouda laat uitschrijven, vraagt en verkrijgt 
ze van het stadsbestuur een akte waarin staat dat ze al-
tijd naar Gouda mag terugkeren.25 

Ruim tien jaar verblijft Anna met haar man in Bode-
graven. Het stel krijgt twee kinderen. Op 12 juli 1778 
houden ze in de lutherse kerk hun dochter Trijntje ten 
doop,26 en op 29 oktober 1780 krijgt deze er een broertje 
bij: Dirk.27 Het ongeluk blijft hen evenwel niet bespaard, 
want reeds op 8 januari 1782 moet Maarten de dood van 
zijn zoontje aangeven. Het stel behoort dan al tot de on-
bemiddelden want de aangifte geschiedt pro Deo.28 Mo-
gelijk werkt Anna in de jaren die volgen voor het eerst af 
en toe als leerling- of assistent-vroedvrouw in Bodegra-
ven.29 Ook hiervan is in officiële documenten, waaronder 
met name de rekeningen van de gemeente Bodegraven, 
niets terug te vinden. Hoe het ook zij, als dit het geval 
is, zal ze er weinig geld mee hebben verdiend. In 1780 
wordt Maarten reeds voor een gering bedrag aangesla-
gen voor de lokale belastingen, daarna gaan die bedra-
gen verder omlaag en vanaf 1785 verdwijnt hij zelfs uit de 
registers, waaruit blijkt dat het gezin als zeer armlastig 
wordt gezien.30 Het stel bespreekt ongetwijfeld wel eens 
of ze niet beter naar Gouda of elders kunnen vertrekken.

Dorpskerk van Bodegraven (foto auteur)
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Kleiweg 79-81. Woonhuis van Anna’s moeder Alida de Bruijn na haar 
terugkeer in Gouda 1772 tot haar dood in 1788 (foto auteur)

Tweede terugkeer

Het overlijden van Anna’s moeder Alida de Bruijn in 
februari 1788 31 vormt wellicht het laatste duwtje dat 
Maarten en Anna doet besluiten hun geluk in Gouda te 
beproeven. Anna heeft als geboren Goudse een voor-
sprong want ze beschikt nog over het Goudse document 
uit 1778. De armoede in de stad en de behoeftige om-
standigheden van het gezin maken de regenten echter 
huiverig om hun toezegging onvoorwaardelijk gestand te 
doen. Eerst willen zij de verzekering van het armbestuur 
van Bodegraven dat Anna en haar gezin in geval van arm-
lastigheid niet tot last van Gouda zullen komen.32 Nadat 
deze toezegging is gedaan, krijgt zij op 26 april 1788 

31. samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke re-
gisters, Begraven 1696-1790, 405.
32. Zie dr. J. Schouten, ‘Anna van Hensbeek (1750-1808) – Een Goud-
se vroedvrouw om U tegen te zeggen’. In Wie waren zij? Een reeks 
van Goudse mannen en vrouwen, die men niet mag vergeten, 129.
33. samh, Admissies voor (tijdelijke) vestiging, 1727 – 1792, AC 80, 
inv.nr. 246/54.
34. Ibidem, inv.nr. 246/16.
35. samh, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Kerkelijke re-
gisters, Lidmaten 1638-1819, ongenummerde pagina beginnend bij 
12 april 1789.
36. samh, Gaardersregisters, Begraven 1766-1805, ongenummerde 
pagina beginnend bij 7 oktober 1791.
37. Dr. J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der 
Goude, Bijlagen, onderdeel Stadsvroedvrouwen, Bijlage 2, 611-612.
38. Resolutieboek College der Vroedkunde, 102.

 admissie voor onbepaalde tijd.33 Maarten en Trijntje krij-
gen drie dagen later admissie voor tijdelijke vestiging, 
geldig voor een jaar, een document dat de jaren daarna 
telkens voor een jaar wordt verlengd; dit zal op 5 juli 
1791 voor het laatst gebeuren.34

Het stel betrekt een huurwoning aan de Kattensingel,35 

maar verhuist tussen voorjaar 1789 en najaar 1791 naar 
de Kleiweg, waar Maarten op 27 oktober 1791 overlijdt. 
Anna hoeft geen impost voor het begraven te betalen.36 

Waar ze precies aan de Kleiweg heeft gewoond, valt niet 
te achterhalen. Aangezien het een zo goedkoop mogelijk 
onderkomen moest zijn, er wordt van een laag inkomen 
en een erfenisje geleefd, betreft het óf een etage in de 
binnenstad, óf een kleine woning buiten de stadsmuren, 
waar de Kleiweg in deze jaren nog doorloopt over wat nu 
de Spoorstraat, de Ridder van Catsweg en de Bloemen-
daalseweg heten. Gezien latere ontwikkelingen lijkt de 
laatste optie het waarschijnlijkst, maar zekerheid is er 
zoals gesteld niet.

In 1790 geeft Anna voor het eerst aanwijsbaar blijk 
van interesse voor het vroedvrouwenvak. Zij vraagt de 
stadsvroedvrouwen haar als leerlinge aan te nemen.37  

Wij weten dit omdat ze zich op 3 januari 1791 bij het Col-
lege der Vroedkunde beklaagt over de afwijzingen die ze 
heeft gekregen. En dat terwijl stadsvroedvrouwen vol-
gens artikel 8 van het aanvullende reglement “Rakende 
het ampt der stadsvroedvrouwen” verplicht zijn leerlin-
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zij eerst examen te doen. Artikel 4 van de gewijzigde 
 Ordonnantie en Reglement op de Vroedkunde bepaalt 
dat alleen tot het examen worden toegelaten “wettig 
getrouwden of weduwen, van de protestantsche religie, 
staande te goeder naam en faam bekent, die behoorlijk 
konnen lesen en schrijven en welke tevooren in de vroed-
kunde zijn onderweesen. Dewelke moeten zijn gebooren 
burgeressen of hun burgerregt verkreegen hebbende, 

gen aan te nemen. Maar als zij een oproep krijgt om voor 
het college te verschijnen en haar klacht te uiten in aan-
wezigheid der stadsvroedvrouwen, komt ze niet opda-
gen.38 Waarom ze niet verschijnt, is onduidelijk. Wellicht 
heeft ze weinig vertrouwen in de goede afloop of wil ze 
de verhouding met haar mogelijk toekomstige collega’s 
niet op scherp zetten.

Als Anna in Gouda vroedvrouw wil worden, dient 

Anna van Hensbeeks handtekening op de overlijdensaangifte van haar man Maarten van der Piek, gedaan op 27 oktober 1791, is de enige tekst van haar 
hand die ons anno 2018 is overgeleverd (samh)
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met een wettig geadmitteerde vroedvrouw meede heb-
ben gegaan bij baarende vrouwen den tijd van twee jaar-
en en onder opsigt van derselver leermeesteresse zelve 
ten minsten zes kinderen gehaald hebben, en omtrent 
moeder en kind alles verrigten, wat vereischt word.”39 

Eerdere ervaring in Bodegraven of elders telt niet. Ar-
tikel 9 stelt het duidelijk: “Geen acten, buyten de stad 
verleent, sullen hier te baat komen, dog sullen vroed-
vrouwen, van elders komende, opnieuws moeten wor-
den geëxamineert en bij [= door] heeren Burgemeesteren 
geadmitteert.”40 Eerdere slechte ervaringen hebben de 
leden van het College der Vroedkunde namelijk geleerd, 
dat sommige vrouwen die elders het vak van vroedvrouw 
zeiden te hebben beoefend, niet de geringste kennis van 
het vak bezaten. Dit had zelfs gegolden voor vrouwen 
die een attestatie van een gerespecteerd professor in de 
geneeskunde bij zich hadden.41 

In de loop van 1791 gaat Anna’s zieke echtgenoot snel 
achteruit. Anna besluit daarom in het derde kwartaal dat 
jaar een nieuwe poging te wagen. Ze wendt zich tot dé 
autoriteit in Gouda wat de verloskunde betreft: dokter 
Cornelis Bleuland. Deze heeft zich in de verloskunde 
gespecialiseerd en in januari 1760 het Goudse examen 
in de vroedkunde met goed gevolg afgelegd. Hierdoor 
is hij onder meer tot stadsvroedmeester en praeses [= 
voorzitter] van het College der Vroedkunde benoemd. 
Cornelis is overigens de oom van de later nog beroem-
dere stadsdokter, hoogleraar, rector magnificus en ge-
neesheer van de koning, doctor Jan Bleuland (1756-1838) 
naar wie het Bleulandziekenhuis (thans het Groene Hart 
Ziekenhuis), de Bleulandweg en het Bleulandpad zijn 
vernoemd. 

Tot haar geluk verklaart deze ervaren man zich bereid 
haar als leerlinge aan te nemen. Geld zal ze de komende 
twee jaar nauwelijks verdienen, maar ze hoopt dat een 
leerlinge van de stadsvroedmeester na voltooiing van de 
voorgeschreven termijn van twee jaar niet van het exa-
men zal worden geweerd. Waarschijnlijk sterkt dokter 
Bleuland haar in die gedachte. Hij is waarschijnlijk blij 
een naar het schijnt enigszins ervaren en in elk geval zeer 
gemotiveerde leerling-vroedvrouw onder zijn hoede te 
krijgen. Wellicht belooft hij haar te zijner tijd zijn ge-

wicht als praeses van het College der Vroedkunde voor 
haar in de schaal te zullen werpen. Hoe het ook zij, Anna 
zet eind 1791 op 41-jarige leeftijd onder de hoede van 
dokter Cornelis Bleuland haar eerste gedocumenteerde 
stappen op het terrein van de verloskunde.

Vroedvrouw of stadsvroedvrouw?

Twee jaar van leren en werken verstrijken. Op 21 oktober 
1793 presenteert ze zich bij het College der Vroedkunde 
met het verzoek tot het examen te worden toegelaten. 
Ze erkent dat ze niet als leerlinge bij een geadmitteerde 
vroedvrouw is ingeschreven, maar voert praktijkervaring 
in Bodegraven en haar opleiding bij dokter Bleuland aan. 
Het college acht zichzelf niet bevoegd om over deze af-
wijking van de voorschriften te beslissen en verwijst haar 
naar de “heeren burgemeesteren”.42 Anna richt nu een 
verzoek aan de burgemeesters, waarin ze tevens een 
leerperiode onder stadsvroedvrouw Rachel van der Hiel 
aanvoert. Dit is opmerkelijk, want noch in 1772-1776 
noch in 1784 (Van der Hiels jaar van overlijden) staat ze 
als leerlinge van Van der Hiel ingeschreven.43 

Uiteraard nemen de burgemeesters zo’n besluit niet 
zonder advies van het College der Vroedkunde. Hun 
verzoek wordt op 2 december door genoemd college 
besproken, en besloten wordt dr. Verboom en dr. Bleu-
land namens het college met een positief advies naar de 
burgemeesterskamer te sturen.44 Na enige beraadslaging 
besluiten de burgemeesters Anna enkele dagen later dis-
pensatie te verlenen van artikel 4 oftewel de leerlingen-
eis en haar tot het examen toe te laten, overwegende 
dat, zij “in effecte [= feitelijk] aan de intentie van het 
bovengenoemde gereguleerde voldaan hebbende”.45 

De hele procedure neemt uiteindelijk nog geen drie 
maanden in beslag. Op 10 januari 1794 kan zij het exa-
men afleggen. Tijdens dit examen wordt ze een uur lang 
ondervraagd over de vrouwelijke anatomie, kenmerken 
van de zwangerschap en de natuurlijke verlossing, en 
een uur lang over de onnatuurlijke bevalling, verzorging 
van moeder en kind na de geboorte en het toedienen 
van een klysma.46 Anna slaagt voor haar examen, waarbij 
het ongetwijfeld helpt dat haar mentor Cornelis Bleuland 
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39. Aangehaald in dr. J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de 
stede van der Goude, onderdeel Vroedvrouwen, Bijlage 3, 612.
40. Ibidem.
41. Ibidem, 359.
42. Resolutieboek College der Vroedkunde, folio 102.
43. Ibidem, folio 87v-90.
44. Ibidem, folio 102.
45. Ibidem, folio 103.
46. C. Gaemers, ‘Stadsvroedvrouwen in Gouda, 1756-1806’. In De 
Schatkamer 16-2, 38.
47. Dr. J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der 
Goude, Bijlagen, onderdeel Stadsvroedvrouwen, Bijlage 4, 614.
48. Resolutieboek College der Vroedkunde, folio 103-103v.
49. Zie J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der 
Goude, 368, overgenomen in dr. C.J. Matthijs, De takken van de dorre 
boom – Genealogie van de Goudse familie Van Hensbee(c)k, 59; 
in dr. J. Schouten, ‘Anna van Hensbeek (1750-1808) – Een Goudse 
vroedvrouw om U tegen te zeggen’. In Wie waren zij? Een reeks van 
Goudse mannen en vrouwen, die men niet mag vergeten, 132; in dr. 
J.G.W.F. Bik, ‘Anna van Hensbeek, stadsvroedvrouw’. In Tidinge van 
Die Goude, jaargang 6, nummer 4 (oktober1988), 87; en C. Gaemers, 
‘Stadsvroedvrouwen in Gouda, 1756-1806’. In De Schatkamer 16-2, 
45 (tabel).
50. Zie C. Gaemers, ‘Stadsvroedvrouwen in Gouda, 1756-1806’. In De 
Schatkamer 16-2, 45 (tabel).
51. J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der Gou-
de, onderdeel Stadsvroedvrouwen, Bijlage 2, 611.

hoofdexaminator is. Korte tijd daarna mag zij de Eed 
van de Vroedvrouwen afleggen die sinds 4 januari 1777 
geldt, alvorens haar akte in ontvangst te nemen:

“Dat beloove en zweere ik, vroedvrouwe, dat ik tot 
dienst, voordeel en gezondheid van de vrouwen, daar 
ik bij verzogt zal worden, alle mijne wetenschap naar 
mijn uiterste vermogen zal aanwenden en alle onheilen 
tragten te verhoeden. 
Dat ik nimmermeer door beede, winst ofte gaave eenige 
zwangere vrouw iets zal ingeeven ofte andere middelen 
zal gebruiken, dat een misdragt ofte kwaad zal mogen 
veroorzaken, maar alles ten besten raaden.
Beloove en zweere mede, dat ik alle ongetrouwde vrou-
wen, in de uiterste nood zijnde van baaren, met eede 
zal doen verklaaren wie de vader van de vrugt is. Ende 
’t selve gedaan sijnde, daadelijk na de verlossing zulks 
den Officier zal bekend maken.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig!” 47

 

Na het afleggen van deze eed ontvangt zij haar “acte van 
admissie” die zij op 5 februari 1794 aan de leden van het 
College der Vroedkunde toont. Hiermee is zij gerechtigd 
op Gouds grondgebied een praktijk als vroedvrouw te 
openen. In de notulen van de vergadering van genoemd 
college vinden we op deze datum namelijk de volgende 
beknopte aantekening:

“Anna Hensbeek, Wed. wijl. Maart. van der Pike, heeft 
haaren acte van admissie [= toelating] vertoont tot den 
oeffening der verloskunde binnen dezen Stadt bij [= 
door] HH. Burg aan haar verleend, mits zich in alles re-
guleerende naar het reglt. op den vroedk. – verder buy-
ten het gewoone, niets van aanbelang voorgevallen.” 48 

In tegenstelling tot wat in de literatuur tot nu toe is 
geschreven,49 is zij dus niet aangesteld als stadsvroed-
vrouw, noch in zijn algemeenheid, noch specifiek voor 
het vierde kwartier. Dat laatste zou sowieso om twee re-
denen niet mogelijk zijn geweest. Ten eerste zijn er op 5 
februari 1796 al vier stadsvroedvrouwen: Catharina van 
Eijbergen, Johanna Borsteeg, Antje Nagel en Willemijn-
tje van der Schel.50 Alleen een eventuele aanstelling tot 
vijfde stadsvroedvrouw, voor de buitenwijken, zou daar-
om eventueel een optie kunnen zijn (zie hieronder). Ten 
tweede wordt een stadsvroedvrouw niet benoemd voor 
een specifiek kwartier maar als “laatste op de lijst”, die 
het kwartier krijgt toegewezen dat de reeds in functie 
zijnde stadsvroedvrouwen niet hebben gekozen. 

Artikel 2 van de speciale bepalingen “Rakende het 
ampt der stadsvroedvrouwen” 51 bepaalt namelijk dat 
iedere stadsvroedvrouw een kwartier moet bedienen en 
wel “soodat de oudste in rang de voorkeur sal hebben, 
wat quartier zij sal bedienen en soo de tweede en de 
derde vervolgens; sullende de vijfde of jongste vroed-
vrouw de buytenstad bedienen en ingevalle het getal 
van de vijf vroedvrouwen na het overlijden of verlaten 
van één van dezelve van de stad, mogte werden geredu-
ceert tot op vier, dat alsdan de buytenstad zal verdeelt 
worden onder de vier vroedvrouwen, …” De stadsvroed-
vrouw met de meeste dienstjaren mag dus als eerste een 
kwartier uitkiezen, ze krijgt niet automatisch het eerste 
kwartier. De laatst aangestelde moet het kwartier nemen 
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zijn geweest. Ten eerste heeft zij net examen gedaan en 
dus praktisch geen ervaring. En ten tweede is er op dat 
moment in Gouda nog nooit een vijfde stadsvroedvrouw 
aangesteld (en dat zal ook nadien nooit gebeuren). 

Haar aanstelling tot stadsvroedvrouw begin 1794 is 
dus fictie. Wel is Anna “geadmitteerd vroedvrouw” ge-
worden. Dit betekent dat zij in Gouda als kleine zelf-
standige de verloskunde mag beoefenen. Anna laat dus 
een uithangbord in ruitvorm maken en bevestigt dit met 
een metalen stang aan de gevel van haar woning aan de 
(verlengde) Kleiweg. Vrijwel zeker laat ze de tekst “Anna 
van Hensbeek, VroedVrouw” erop aanbrengen. Iedere 
voorbijganger weet hierdoor voortaan dat in haar huis 
een erkende verloskundige woont, die echter geen ei-
gen kwartier heeft en geen openbaar ambt vervult. Zij 
mag alleen zwangere vrouwen helpen die niet tot de 
categorie “arme en onvermogende” vrouwen behoren, 
vrouwen die haar diensten kunnen betalen. En dat gaat 
zij dan ook doen.

Over hoe het Anna van Hensbeek verder vergaat, over 
de feiten en vooral ook de fictie, kunt u lezen in het 
tweede deel van dit artikel, dat u in een volgende editie 
van de Tidinge aantreft.

dat de drie anderen niet hebben gekozen, en dat hoeft 
niet het vierde kwartier te zijn. 

Dat Anna bij deze gelegenheid ook niet als vijfde 
stadsvroedvrouw is aangesteld, moge blijken uit een 
vergelijking met een tekst uit hetzelfde resolutieboek, 
maar dan betrekking hebbend op de “Ordinaire verga-
dering, Gehouden op Maandag den 5 dec. [1796]”. Hier 
lezen wij onder meer het volgende:

“Anna Sibbes heeft aan de vergadering vertoond het 
hier onder geinsereerd [= ingevoegd] extract uit de re-
solutiën van het committé civil zijnde van deezen in-
houd:
Extract uit het resolutie boek van het committé civil der 
stad Gouda.
Anna Sibbes, op den 17 Nov 1790 als vroedvrouw bin-
nen deeze stad geadmitteerd, en bij de Municipaliteit 
deezer stad aangesteld zijnde tot stadsvroedvrouw in 
plaatse van Wilhelmina van der Schel overleden, op een 
tractement van twee hondert Guldens ’s jaars, mits 
zich reguleerende naar de ordonnantie en reglement op 
de vroedkunde binnen deeze stad den 11 october 1756 
geärresteerd en ampliatie van dato 4 Jan. 1777 heeft 
den eed van zuivering in conformité van de resolutie van 
haar Ed: groot mog: in dato 23 jan. 1746, als mede den 
Eed als stadsvroedvrouw in handen van den praesident 
van ’t Committé civil, den burger Arij Mullart afgelegd.
Actum bij ’t Committé civil den 16 Nov: 1796 accordeerd 
met de voorsz: resolutie.
J: D: van der Burch” 52

We zien de vermelding van het openbare ambt stads-
vroedvrouw, de naam van degene die ze opvolgt, het 
jaarsalaris alsmede een tweetal eden die zijn afgelegd: 
de eed van zuivering en de eed als stadsvroedvrouw. 
Ware Anna van Hensbeek op 5 februari 1794 werkelijk 
tot stadsvroedvrouw benoemd, dan hadden we al deze 
elementen in het Resolutieboek teruggevonden om-
dat het om de vervulling van een publieke functie gaat. 
Maar dat is niet gebeurd, waarbij het totaal ontbreken 
van enige verwijzing in de notulen naar het ambt “stads-
vroedvrouw” het veelzeggendst mag heten. Haar aan-
stelling zou overigens in meer dan één opzicht uniek 52. Resolutieboek College der Vroedkunde, 109v.


